
09.06.2020r.- Świetlica ZSG 

Trzymamy mocno kciuki za naszych maturzystów! 

Dziś o barwach różowych – patrzmy na świat przez różowe okulary, przynajmniej raz na jakiś czas- 

 

1.Zdecydowanie jest to kolor radosny i wesoły . Te skojarzenia są wyraźnie widoczne w 
wyrażeniu „patrzeć przez różowe okulary„. Jest ono używane w stosunku do osób 
optymistycznie nastawionych do świata, niemartwiących się problemami i myślących 
pozytywnie. Z tego powodu czasami jest równie ż kojarzony z przesadn ą beztrosk ą i 
ignorowaniem negatywnych stron rzeczywistości. 

 

2.Piosenka ,, Różowe okulary’’- Anna Wyszkoni, Pola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XudOMqEIhoI 



 

3. Kolor różowy nie jest kolorem podstawowym- występuje jako barwa pośrednia między 
białym i czerwonym. Podobnie jak kolor czerwony, jest to symbol miłości, ciepła, namiętności 
a także pogody ducha, wdzięku i uroku. 

4.Na przykład w Japonii jest on utożsamiany z bardzo ważnym w tym kraju symbolem, jakim 
są kwitn ące wi śnie . Kwiaty tych drzew mają bowiem taki kolor. Różowy jest tutaj łączony z 
życiem i dobrym zdrowiem . Posiada on również pewne konotacje z męskością, ponieważ 
kwitnące wiśnie symbolizowały młodych wojowników poległych w walce. 
W Indiach jest to kolor uto żsamiany z Ganesh ą jednym z najważniejszych bóstw w 
mitologii hinduskiej. Jest on patronem mądrości i sprytu, a jego postać często jest 
ukazywana podczas siedzenia na różowym kwiecie lotosu. Również elementu jego stroju 
często przedstawiane są w odcieniach różu.  

 
 
5. W znaczeniu psychologicznym, różowy to kolor osób pewnych siebie, odważnych, nie 
bojących się ryzykować. Pomimo swojego delikatnego i przyjemnego odcienia, barwa nie 
jest odpowiednia dla osób podłamanych psychicznie. Może bowiem je przytłaczać i 
pogłębiać złe samopoczucie. Z drugiej strony róż to kolor dla osób, które potrzebują 
bliskości, ciepła, miłości i zainteresowania ze strony innych. Ludzie wybierający kolor różowy 
charakteryzują się skłonnością do wzruszeń i uczuciowością. Jest to bowiem najbardziej 
kobiecy i delikatny kolor. Dowodzi przywiązania, łatwości w okazywaniu uczuć oraz 
niezmiernej życzliwości. Niestety to również symbol zbytniej ufności i lekkiej naiwności. 

 

6. Jak to jest z różem? 
Niektórym kojarzy się z lalką Barbie, lukrowanym tortem albo małą dziewczynką. Na kolory 
jednak, podobnie jak na ludzi, lepiej nie patrzeć stereotypowo. Kolor różowy potrafi być 
bardziej klasyczny niż szarość i bardziej energetyczny niż czerwień. 
Każdy, naprawdę każdy może nosić róż (tak, również Ty). A kolor różowy idealnie pasuje do 



letniego słońca i owocowego koktajlu. Najbardziej charakterystyczne odcienie ró żu: 
malinowy, pudrowy, chłodny, koralowy, neonowy, indy jski.  
 

Tu:   
Amarantowy, malinowy ró ż 
 
Intensywny, głęboki, zdecydowany. Jak ciemne czerwcowe piwonie. 
 
• Dla kogo: dobry dla brunetek i szatynek o ciepłym kolorycie lub do włosów tak jasnych, że 
prawie białych. 
 
• Dodatki: świetnie wygląda z granatem, beżem, szarością i kolorami kremowymi i perłowymi, 
z dodatkami z lakierowanej skóry. 

7. Popularność zdobyła  ,,Różowa pantera i przyjaciele’’: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36IzOjPO29E 
 
8. Różowa Pantera to także seria filmów kryminalno-komediowych, których głównym 
bohaterem jest francuski detektyw, inspektor Clouseau. Serię zapoczątkował film Różowa 
Pantera z 1963 roku, w którym akcja toczy się wokół cennego diamentu o tej nazwie. 



 
https://www.youtube.com/watch?v=h9P9BgdiX3U 

9.Proponujemy taniec z różową panterą: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3xtYmBzDEA4 

10. W 1979 roku Alexander Schauss, dyrektor Amerykańskiego Instytutu Badań 
Biospołecznych, zaproponował kierownictwu ośrodka penitencjarnego w Seattle pewien 
eksperyment. Pomysł nie został przyjęty entuzjastycznie, wymagał bowiem 
zakwestionowania powszechnie obowiązujących przekonań i łamał tabu. Mimo oporów, 
zamysł zrealizowano, a jego wyniki trwale wpłynęły na amerykańskie więziennictwo. 

 
Najwięcej kontrowersji wzbudzało przemalowanie ścian więziennych celi na… różowo. 
Wątpliwości były oczywiste: kolor uznawany za dziewczęcy, nawet infantylny, został 
wprowadzony do męskiego, brutalnego świata. Okazało się jednak, że już piętnastominutowy 
pobyt w takim otoczeniu zmniejszał poziom agresji więźniów na godzinę. Wpatrywanie się 
przez minutę w różową planszę sprawiało, że więźniowie ściskali dynamometr z mniejszą 
siłą niż po ekspozycji granatowego kartonu. Bazując na tych wynikach, Schauss 
zaproponował, by kłopotliwi więźniowie zamieszkali w różowych pomieszczeniach. Przez 
następne siedem miesięcy nie odnotowano wśród osadzonych ani jednego aktu agresji. 
Inne zakłady karne w Stanach Zjednoczonych wykorzystały badania Schaussa. W Polsce 
pojawił się koncept, by na różowo malować ściany pomieszczeń, w których prowadzi się 
mediacje sądowe. Podobnego efektu spodziewać się można w przestrzeni biurowej. 

11.Bardzo dużo kwiatów ma barwę różową, ale tamaryszek to bardzo oryginalny krzew. Ma 
niewielkie, prawie niewidoczne liście, i bardzo luźny pokrój. Niektórzy nazywają go miotłą ze 
względu na liście i gałęzie, które mają nietypowy wygląd. Podczas kwitnienia zachwyca 
tysiącami drobnych, różowych  kwiatków. 



Tamaryszek (Tamarix) to krzew, który najpiękniej wygląda podczas kwitnienia. Pokrywa się 
wtedy tysiącami drobnych, różowych kwiatów, które sprawiają, że z daleka krzew wygląda 
jakby miał różowe gał ęzie. Najwięcej odmian kwitnie od maja do czerwca , ale są również 
kwitnące pod koniec lata. Jest to duży krzew, ale nadaje się również do małych ogródków, 
ponieważ można go silnie przycinać. Z każdym cięciem, będzie się zagęszczał. Osiąga do 
3m wysokości. 

 

12. Różowe plaże na Krecie, może wkrótce? - Elafonisi (Ελαφονήσι, Elafonissi) to niewielka 
wyspa znajdująca się na końcu południowo-zachodniego skraju Krety. Cechą charakterystyczną 
Elafonisi jest płytka laguna łącząca ją z Kretą. Ciepła i krystalicznie czysta woda z piaskiem 
tworzącym malownicze różowe pasy. Ta niesamowita mieszanka barw sprawia, że Elafonisi bez 
problemu mogłoby pretendować o miano egzotycznego raju. Należy do najpiękniejszych plaż w 
Europie. 

 
 


